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Kokousaika 23.10.2019 18:00 - 19:19

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Vapaavuori, Jan pormestari
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Sevander, Tomi apulaispormestarin sijainen
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti
Aro, Katju
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin
Harkimo, Joel
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim Husu saapui 18:14, poissa: 310 §, 311 §
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma saapui 19:02, poissa: 310 §, 311 §
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan saapui 18:32, poissa: 310 §, 311 §
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Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Laisaari, Johanna
Malin, Petra
Meri, Otto
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Terho, Sampo
Torsti, Pilvi saapui 18:58, poissa: 310 §, 311§
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo
Yanar, Ozan
Haglund, Mia varajäsen
Klemetti, Tapio varajäsen
Lovén, Jape varajäsen
Nieminen, Jarmo varajäsen
Paavolainen, Sara varajäsen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2019
Kaupunginvaltuusto

23.10.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Pasterstein, Dennis varajäsen
saapui 18:11, poissa: 310 §, 311 §

Rantanen, Tuomas varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen
Valokainen, Tuomo varajäsen
Varjokari, Laura varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Kähönen, Henri kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna kaupunginsihteeri
Hannus, Hanna erityisavustaja
Isbom, Hanna erityisavustaja
Laine, Hanna erityisavustaja
Sairanen, Heikki erityisavustaja
Seppänen, Pirre erityisavustaja
Åvall, Laura erityisavustaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Schroderus, Jenny kielenkääntäjä
Almqvist, Casper viestintäasiantuntija
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Peltonen hallintopäällikkö
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Tid 23.10.2019 18:00 - 19:19

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kivekäs, Otso stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Arhinmäki, Paavo stadsfullmäktiges II vice ordförande
Vapaavuori, Jan borgmästare
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Sevander, Tomi ställföreträdande biträdande borg-

mästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti
Aro, Katju
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin
Harkimo, Joel
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim Husu anlände 18:14, frånvarande: 310 §, 

311 §
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma anlände 19:02, frånvarande: 310 §, 

311 §
Kivelä, Mai



Helsingfors stad Protokoll 17/2019
Stadsfullmäktige

23.10.2019

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Koivulaakso, Dan anlände 18:32, frånvarande: 310 §, 
311 §

Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Laisaari, Johanna
Malin, Petra
Meri, Otto
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Terho, Sampo
Torsti, Pilvi anlände 18:58, frånvarande: 310 §, 

311 §
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo
Yanar, Ozan
Haglund, Mia ersättare
Klemetti, Tapio ersättare
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Lovén, Jape ersättare
Nieminen, Jarmo ersättare
Paavolainen, Sara ersättare
Pasterstein, Dennis ersättare

anlände 18:11, frånvarande: 310 §, 
311 §

Rantanen, Tuomas ersättare
Rissanen, Laura ersättare
Valokainen, Tuomo ersättare
Varjokari, Laura ersättare

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Aho, Mikko sektorchef i stadsmiljösektorn
Jolkkonen, Juha sektorchef i social- och hälsovårds-

sektorn
Laine-Hendolin, Kirsti stf. sektorchef i kultur- och fritids-

sektorn
Pohjolainen, Liisa sektorchef i fostrans- och utbild-

ningssektorn
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Rinkineva, Marja-Leena näringslivsdirektör
Saxholm, Tuula finansdirektör
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Rope, Jenni stadsjurist
Peltonen, Antti förvaltningschef
Kähönen, Henri stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Villeneuve, Anna stadssekreterare
Hannus, Hanna specialmedarbetare
Isbom, Hanna specialmedarbetare
Laine, Hanna specialmedarbetare
Sairanen, Heikki specialmedarbetare
Seppänen, Pirre specialmedarbetare
Åvall, Laura specialmedarbetare
Djupsjö, Stefan övertranslator
Schroderus, Jenny translator
Almqvist, Casperi kommunikationsspecialist
Hopeakunnas, Maisa kommunikationsspecialist

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
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Protokollförare

Antti Peltonen förvaltningschef
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§ Asia

310 Asia/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

311 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

312 Asia/3 Kyselytunti
Frågestund

313 Asia/4 Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma
Projektplan för en nybyggnad vid Kårböle bygata

314 Asia/5 Vartiokylän Myllypuron Myllymatkantie 1 asemakaavan muutos nro 
12505 (sisältää liikennesuunnitelman nro 6954)
Detaljplaneändring för Kvarnfärdsvägen 1 i Kvarnbäcken (nr 12505, 
innehåller trafikplanen nr 6954)

315 Asia/6 Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 310
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen tämän kokouksen osalta 
ovat jättäneet läsnäololistassa mainitut valtuutetut ja heidän tilalleen on 
kutsuttu listasta ilmenevät varavaltuutetut.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu 
koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. 
Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuu-
tetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että 
kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Liitteet

1 Läsnäololista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän ti-
lalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa ko-
kouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 311
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Silja Borgarsdottir Sandelin 
ja Osmo Soininvaara sekä varalle valtuutetut Pia Kopra ja Joel Harki-
mo.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimieli-
sesti valtuutetut Silja Borgarsdottir Sandelin ja Osmo Soininvaara sekä 
varalle valtuutetut Pia Kopra ja Joel Harkimo.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 312
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Kaisa Hernbergin kysymys poliittis-
ten ryhmien rakentavasta yhteistyöstä sekä valtuutettu Petrus Penna-
sen kysymys lääkärien suuresta vaihtuvuudesta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 313
Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2019-006537 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannelmäen 
peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 4.6.2019 päivätyn hanke-
suunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 300 brm² ja 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 15 
300 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma
2 Kaarelan raitin hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaarelan alueen palveluverkko ja uudisrakennuksen tarve

Hankesuunnitelma koskee Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannelmäen 
peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen yhteistä uudisrakennusta. Uu-
disrakennus korvaa nykyisen Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin 
toimipisteen tilat sekä Hakuninmaan ja Vuorilinnan päiväkotien tilat.

Kaarelan alueella (Kannelmäki−Hakuninmaa−Maununneva) on vuonna 
2016 tehty alueellinen palveluverkkotarkastelu, jossa selvitettiin väes-
tönkasvun aiheuttamaa palvelutilojen tarvetta ja käytössä olevien tilojen 
kuntoa.

Uudisrakennukseen suunnitellaan tilat varhaiskasvatuksen ja ala-as-
teen käyttöön 210 päiväkotilapselle ja 120 perusopetuksen 1. ja 2. luo-
kan oppilaalle. Uudisrakennukseen siirtyvät Hakuninmaan ja Vuorilin-
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nan päiväkodit, joiden tilat vaatisivat laajaa korjausrakentamista lähi-
vuosina. Päiväkoti Vuorilinnan kanssa samalla tontilla sijaitsee ryhmä-
perhepäiväkoti Vuorenpeikko, jonka paikkamäärä otetaan huomioon 
uudessa päiväkodissa ja perhepäiväkodin toiminta lakkautetaan. Kan-
nelmäen peruskoulun nykyinen Kaarelan raitin toimipiste jatkaa uusissa 
tiloissa niiden valmistuttua.

Uudisrakennuksen myötä koulun oppilasmäärä säilyy ennallaan ja var-
haiskasvatukseen saadaan noin 20 uutta paikkaa.

Tiloja voidaan käyttää joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan. 
Päiväkodin ja ala-asteen ensimmäisten luokkien toiminta samassa ra-
kennuksessa on toimintakustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu ja luo 
hyvät edellytykset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumolle. 
Uudisrakentamisen yhteydessä voidaan toteuttaa tilat, jotka tukevat 
varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista ny-
kyistä paremmin.

Uudisrakennushankkeen laajuus, laatu ja aikataulu

Uudisrakennushankkeen laajuus on 3 300 brm² ja huoneistoala 2 640 
htm².

Uudisrakennus toteutetaan kokonaan puurakenteisena. Hankkeesta 
järjestettiin suunnittele ja rakenna -urakkakilpailu (ns. SR-kilpailu), jos-
sa edellytettiin uudisrakennuksen toteuttamista puurakenteisena ja et-
sittiin innovatiivisia puun käytön ratkaisuja. Hanke on Hiilineutraali Hel-
sinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteen 89 mukainen (kaupunki 
lisää puurakentamista omissa hankkeissaan).

Rakentamisen on tarkoitus alkaa maaliskuussa 2020 ja valmistua elo-
kuussa 2021.

Rakentamisen aikaiset väistötilat

Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen toiminta siirre-
tään uudisrakennuksen toteutuksen ajaksi väliaikaisiin tiloihin Kaare-
lankentälle. Väistötilat tarvitaan yhteensä 120:lle ala-asteen oppilaalle 
ja 30:lle esiopetuksessa olevalle päiväkotilapselle. Väliaikaistiloiksi 
hankitaan siirtokelpoiset paviljongit, joiden jatkokäyttöä selvitetään 
muissa hankkeissa.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Kustannusarvion mukaan uudisrakennushankkeen rakentamiskustan-
nukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 15 300 000 euroa kustan-
nustasossa huhtikuu 2019 (4 636 euroa/brm²). Rakennuksen toteutta-
minen puurakenteisena nostaa hankkeen kustannuksia.
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Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 hankkeen suunnittelulle ja 
toteutukselle on varattu 12 000 000 euroa vuosille 2019−2021. Hank-
keen toteutuksen edellyttämä rahoitustarve otetaan huomioon uuden 
rakentamisohjelmaehdotuksen valmistelussa.

Vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennuksen arvioitu tilakustannus eli sisäinen vuokra on noin 
32,79 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 26,32 euroa/htm² 
ja ylläpitovuokran osuus 6,47 euroa/htm². Vuokra on yhteensä 86 566 
euroa kuukaudessa eli noin 1 038 787 euroa vuodessa. Tuottovaade 
on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta. Lopullinen pääomavuokra 
tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra val-
mistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Nykyisten toimitilojen - Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimi-
pisteen sekä Hakuninmaan ja Vuorilinnan päiväkotien - yhteenlaskettu 
vuokra on noin 477 300 euroa vuodessa. Uudisrakennus lisää kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan vuosittaisia vuokramenoja siten noin 
560 000 eurolla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 24.9.2019 § 317 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että uudisrakennus 
vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lau-
sunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma
2 Kaarelan raitin hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.10.2019 § 677

HEL 2019-006537 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannel-
mäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 4.6.2019 päivätyn han-
kesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 300 brm² ja 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 15 
300 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.09.2019 § 317

HEL 2019-006537 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti:

A. Hakuninmaan ja Vuorilinnan päiväkotien sekä ryhmäperhepäiväkoti 
Vuorenpeikon lakkauttamisesta ja tiloista luopumisesta sekä uuden 
päiväkodin perustamisesta.

B. Antaa puoltavan lausunnon osoitteessa Kaarelan raitti 1 sijoittuvasta 
päiväkodin ja Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 
uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta. Lisäksi kasvatus- ja koulutus-
lautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee edel-
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leen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääne-
neristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen ja valaistuk-
seen tulee kiinnittää huomiota. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella 
helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstölle 5.9.2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon 
jatkosuunnittelussa.

Käsittely

24.09.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään niin, että "Riittävät palvelutilat tukevat lasten 
ja nuorten arkea" -otsikon alla toisessa kappaleessa oleva "Maunula" 
muutetaan "Maununnevaksi". 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41222

raila.tiainen-ala-maunus(a)hel.fi
Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71765

arjariitta.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 65

HEL 2019-006537 T 10 06 00

Esitys

A
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannelmäen 
peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 4.6.2019 päivätyn hanke-
suunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
3 300 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 15 300 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa ehdolla, 
että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puol-
tavan lausunnon.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 314
Vartiokylän Myllypuron Myllymatkantie 1 asemakaavan muutos nro 
12505 (sisältää liikennesuunnitelman nro 6954)

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypu-
ro) korttelin 45135 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan 
muutosehdotuksen 11.6.2019 päivätyn piirustuksen nro 12505 mukai-
sena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Muutoksella 
muodostuu uusi kortteli 45168.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12505 kartta, päivätty 11.6.2019, 
päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12505 selostus, päivätty 
11.6.2019, päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6954), päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätök-
sen mukaiseksi

4 Vuorovaikutusraportti 11.6.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Kaavamuutoksen haki- Esitysteksti
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ja Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
HSY Vesihuolto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee korttelin 45135 tonttia 1 osoitteessa Myl-
lymatkantie 1 sekä viereistä viheraluetta ja ympäröivää katualuetta. 
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa alueen tehokkaampi 
maankäyttö sekä asuntotarjonnan lisääminen metroaseman ja Jokeri 2-
raitiotielinjan sekä Metropolian uuden kampuksen läheisyydessä, val-
miissa yhdyskuntarakenteessa. Kaava-alueen nykyiset kaksi kerrosta-
loa on tarkoitus purkaa ja mahdollistaa neljän uuden 8-kerroksisen ja 
yhden 6-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen alueelle. Kaava-
ratkaisun myötä uusia asuntoja saadaan  noin 460 uudelle asukkaalle. 
Asuntokerrosalaa kaavassa on yhteensä 18 280 k-m2, josta uutta ker-
rosalaa on 14 502 k-m2. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku asun-
tokortteleissa on eₖ=1,52.  

Täydennysrakentaminen toteutetaan alkuperäistä kaavaa tiiviimpänä 
sopeuttaen kuitenkin uusi rakentaminen alueen alkuperäiseen kaupun-
kikuvalliseen ilmeeseen. Rakennusten arkkitehtuurissa pyritään koros-
tamaan alueelle tyypillisiä piirteitä uudisrakentamisen keinoin. Asema-
kaava sisältää kaavamääräyksiä koskien muun muassa asuinkorttelien 
pihoja, istutuksia, puustoa, hulevesien käsittelyä ja ympäröiviin vihera-
lueisiin liittymistä sekä uusiutuvan energian hyödyntämistä, millä on 
tarkoitus parantaa ympäristön laatua.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6954), jonka mukaan liikennejärjestelyt toteutetaan. Suunnitelmassa on 
esitetty liikennesuunnitelman mukaiset liikennejärjestelyt, jotka rajautu-
vat asemakaavoitettaviin korttelialueisiin. Uudet järjestelyt koskevat 
Myllypurontielle sijoitettuja korttelin 45315 tonttiliittymiä sekä korttelin 
eteläpuolella olevaa suojatietä ja sen jatkeena olevaa puistoyhteyttä 
sekä korttelin eteläreunassa olevaa pelastustietä.

Esittelijän perustelut
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Kaavaratkaisu toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita tiivistämällä 
maankäyttöä hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Korttelin 
45135 ja Myllypurontien katualueen välinen kapea viheralue sekä osa 
korttelin eteläpuolista viheraluetta liittyy osaksi uutta korttelialuetta. 
Alueen palvelutarjonta vahvistuu ja asuntojakauma monipuolistuu. Ta-
voitteena on myös kannustaa hankkeen toteuttajia ilmastonmuutosta 
hillitsevään rakentamistapaan sekä uusiutuvan energian tuotantoon 
tonteilla. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Asemakaavan muutos on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 
2016 mukainen (tullut voimaan 5.12.2018). Yleiskaavassa alue on 
asuntovaltaista aluetta A2. Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa, jo-
ka on tullut voimaan 18.11.2011, alue on kaupungin pintakallioaluetta 
ja asemakaavan muutos on myös sen mukainen.

Asemakaavan muutosalueella on voimassa asemakaava vuodelta 
1962. Sen mukaan alue on asuntokerrostalojen korttelialuetta sekä 
puisto- ja katualuetta. Kaavaratkaisu perustuu kaavanmuutoshakemuk-
seen ja kaavaa on laadittu yhteistyössä hakijan kanssa. Kaupunki 
omistaa maa-alueet, joten maankäyttösopimusta ei tässä tapauksessa 
ole tarpeen laatia. Sen sijaan kaupunki tulee myöhemmin laatimaan 
uudet vuokra- ja mahdollisesti muut maanluovutussopimukset, joissa 
uusi tilanne otetaan huomioon. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia te-
le- ja sähköjohtojen tarvittavista siirroista sekä uuden ulkoilutien ja 
mahdollisen korvaavan koira-aitauksen sijoittamisesta. Arviolta kustan-
nukset ovat noin 300 000 euroa, kustannukset tarkentuvat jatkossa.  
Kaupungille kertyy uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta tontin vuokra-
tuloja sekä mahdollisesti tontin myyntituloja. On arvioitu, että kaavoitet-
tavan uuden kerrosalan rakennusoikeuden arvo on noin 7 miljoonaa 
euroa.  Alueella tullaan noudattamaan kaupungin asumisen ja maan-
käytön toteutus- eli AM-ohjelman mukaista hallintamuotojakaumaa. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä (9 kpl), muistutuksista ja lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 20.3.-
18.4.2019, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa 
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säädetyllä tavalla. Kaavaehdotuksesta tehtiin 15 muistutusta (allekirjoit-
tajia yhteensä 19). Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 1 kirje. Lisäksi 
palautejärjestelmään saapui 2 asiaan liittyvää mielipidepalautetta.

Muistutukset kohdistuivat rakentamisen määrään ja rakennusten kor-
keuteen, alueen maisemalliseen luonteeseen ja näkymiin, ilmastota-
voitteisiin, luontoarvoihin sekä viher- ja virkistysalueiden vähenemi-
seen. Ne koskivat myös alueen asuntojen tulevaa hallintamuotojakau-
maa, liikennettä, melua ja ilmanlaatua, pysäköintiä ja pysäköintikannen 
rakentamisen vaikutuksia sekä asukasmäärän lisääntymistä ja sen vai-
kutuksia. Kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat olemassa ole-
vien rakennusten purkamiseen.

Kaavaehdotuksesta hankittiin viranomaislausunnot Helsingin seudun 
ympäristöpalveluilta (HSY), Helen Sähköverkko Oy:ltä, kaupungin kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä kaupunginmuseolta.  Lausun-
noissa esitetyt huomautukset kohdistuivat alueen kaavalliseen ideaan 
ja viheralueisiin, alueen kasvatuksen ja koulutuksen palvelutilojen piha-
alueiden riittävyyteen sekä liikenneturvallisuuteen. HSY:llä ja Helen 
Sähköverkko Oy:llä ei ollut huomautettavaa ja Helen oy ilmoitti ettei sil-
lä ollut lausuttavaa. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu teh-
dyt muutokset -liitteeseen. Kaavaa ei kuitenkaan pidetty tarkoituksen-
mukaisena muuttaa esitettyjen muistutusten johdosta. Muutoksista 
neuvoteltiin viranomaisten kanssa ja niitä, joiden etua muutokset kos-
kevat, kuultiin erikseen sähköpostitse ja neuvotteluissa. Tarkemmat 
kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavase-
lostuksesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12505 kartta, päivätty 11.6.2019, 
päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12505 selostus, päivätty 
11.6.2019, päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6954), päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätök-
sen mukaiseksi
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4 Vuorovaikutusraportti 11.6.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Havainnekuva, 29.4.2019
3 Asunto Oy Helsingin Myllymatkantie 1, asemakaavan muutoshakemus, 

Myllymatkantie 1

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
HSY Vesihuolto

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta
Kymp/Maka
Asemakaavoitus
Asuntotuotanto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 07.10.2019 § 676

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypu-
ro) korttelin 45135 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan 
muutosehdotuksen 11.6.2019 päivätyn piirustuksen nro 12505 mukai-
sena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Muutoksella 
muodostuu uusi kortteli 45168.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.06.2019 § 324

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Hankenumero 1821_8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 11.6.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12505 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee Helsingin kaupungin 
45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelin 45135 tonttia 1 
sekä katu- ja puistoalueita (muodostuu uusi kortteli 45168).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävillä-
oloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösa-
siakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäris-
tön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-si-
vuilla: Päätöksenteko
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www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Sato-Rakennuttajat Oyj: 7 000 euroa

Käsittely

11.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Eeva Pirhonen. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Eeva Pirhonen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37319

eeva.pirhonen(a)hel.fi
Anri Linden, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri (liikennesuunnittelu), puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuolelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi
Miia Pasuri, tiimipäällikkö (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit), puhelin: 09 310 
34439

miia.pasuri(a)hel.fi
Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 38800

pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.03.2019 § 21

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Päätös

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12505 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12505
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 4/2017
Pohjakartta valmistunut: 8.1.2019 Uusinta (ensi tilaus 2017)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 7.3.2017

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon 
kannanottoa Myllypurossa osoitteessa Myllymatkantie 1 sijaitsevaa eli 
korttelin 45135 tonttia 1 ja sen viereistä viheraluetta sekä ympäröivää 
katualuetta koskevasta asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta. Kaupunginmuseo on tutustunut 18.1.2017 päivättyyn 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja sen liitteenä oleviin, Ark7 Oy:n 
laatimiin vaihtoehtoisiin viitesuunnitelmiin. Kaupunginmuseo tarkaste-
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lee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Myllypuron 1960-luvulla rakennetun lähiön 
luoteisosassa, rajautuen aluetta reunustavan Myllypurontien kaaren 
reunaviheralueeseen. Kyseisellä tontilla sijaitsee kaksi kolmikerroksis-
ta, osin maanpäällisillä kellarikerroksilla varustettua lamellitaloa, jotka 
on suunnitellut Kulutusosuuskuntien keskusliitossa arkkitehti Teuvo 
Lindfors vuonna 1964. Näiden satulakattoisten, mutta ilmeeltään tasa-
kattoisten elementtirakenteisten asuinrakennusten julkisivut koostuvat 
pääosin ruutuelementeistä, joiden pinta on harjattua betonia, jota on 
käytetty myös parvekkeiden umpinaisissa kaide-elementeissä. Lamelli-
talot on sijoitettu tontille Myllymatkantien suuntaisesti ja irti katulinjasta. 
Huoneistojen parvekkeet sijaitsevat lännen puolella, missä sijaitsevat 
myös yhtiön piha-alueet. Melko suuri osa tontin rakentamattomasta 
alueesta on varattu paikoitusalueeksi, joskin pihalla kasvaa myös ko-
meita, kookkaita mäntyjä. Läntinen osa tontista on vehreää ja se liittyy 
ja jatkuu luontevasti viereiseen kallioiseen viheralueeseen. Suunnitte-
lualue on rakennettu alueen ensimmäisen, 1.10.1962 vahvistetun ase-
makaavavan mukaisesti.

Suunnittelualueen molemmissa taloissa on tehty 2000-luvun kuluessa 
näkyviäkin korjauksia. Rakennusten ikkunat on uusittu alumiini-ikku-
noiksi. Lisäksi taloihin on rakennettu rakennusrungon ulkopuolelle si-
joittuvat uudet, osin lasiseinäiset porrashuoneet ja jälkiasennushissit on 
sijoitettu alkuperäisten porrassyöksyjen paikalle (arkkitehti Risto Rönkä 
vuonna 2004). Rakennusten perushahmo on säilynyt, mutta julkisivujen 
suoralinjaisuus on muuttunut hissitornien myötä. Ilmeisesti myös julki-
sivujen väritystä on muutettu alkuperäisestä. Myllypuron rakennusin-
ventoinnissa 1998 (Riitta Salastie, Heli Virkamäki. Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston julkaisuja 15.10.1998) Myllymatkantie 1:n raken-
nuksia tai tonttia ei ole nostettu esiin tulevina suojelukohteina. Raken-
nusten julkisivut ruutuelementteineen ja elementtisaumoineen henkivät 
jo 1970-luvun massatuotantoa, eivätkä ne arkkitehtuuriltaan edusta eri-
tyisen laadukasta 1960-luvun asuinkerrostalorakentamista. Voidaan to-
deta, että Myllymatkantie 1:n keskeiset arvot liittyvät Myllypuron alku-
peräisen asemakaavan mukaiseen sijoitteluun ja kuulumiseen osaksi 
alueen varhaisinta rakennusvaihetta.

Nyt esillä olevassa asemakaavan muutoksessa tavoitteeksi on asetettu 
suunnittelualueen nykyisen rakennuskannan purkaminen ja korvaami-
nen uudella, huomattavasti tehokkaammalla rakentamisella. Viitesuun-
nitelmissa uutta rakentamista esitetään sijoitettavaksi sekä Myllymat-
kantien että Myllypurontien varteen ja ratkaisulla pyritään huomatta-
vaan tonttitehokkuuden nostoon. Olemassa olevien rakennusten pur-
kamista perustellaan sillä, että niiden on esitetty olevan teknisen elin-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2019 19 (61)
Kaupunginvaltuusto

Asia/5
23.10.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

kaarensa loppupuolella. Tarkempaa selvitystä tästä ei ole ollut käytet-
tävissä. Lisärakentamisen tavoitteena on puolestaan mahdollistaa 
asuntotarjonnan lisääminen Myllypuron metroaseman ja Jokeri 2 –lin-
jan sekä Metropolian uuden kampuksen läheisyydessä. Suunnittelua-
luetta koskevaksi selvitykseksi mainitaan kaupunkisuunnitteluviraston 
laatimat Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet 
vuodelta 2015 ja Myllypuron rakennusinventointi vuodelta 1998.

Edellä mainittujen Myllypuron suunnitteluperiaatteiden mukaan tavoit-
teena on alueen merkittävä täydennysrakentaminen kerrostaloalueen 
sisällä ja siten asukasmäärän runsas kasvattaminen. Alueen kaavoit-
tamiseen ryhdytään kiinteistöjen haltijoiden tekemien hakemusten pe-
rusteella, kuten nyt esillä olevassa asemakaavan muutoshankkeessa. 
Asemakaavamuutoksissa tavoitteena on tehokas maankäyttö. Täyden-
nysrakentamisen myötä alueen todetaan väistämättä muuttuvan ja tii-
vistyvän, mutta suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen nykyinen 
maisemallinen luonne ja arvot. Suunnitteluperiaatteiden mukaan uudis-
rakennukset pyritään pääsääntöisesti suunnittelemaan alueen olevan 
rakennuskannan mukaisesti nykyiseen suorakulmaiseen koordinaatis-
toon sovitettuina.

Suunnitteluperiaatteista antamassaan lausunnossa kaupunginmuseo 
totesi, että laaditut suunnitteluperiaatteet jättävät kuitenkin avoimeksi 
asiaksi sen, kuinka tulevia täydennysrakentamishankkeita arvioidaan 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. Jokainen hanke tullaan 
arvioimaan erikseen, mutta tavoitteellinen tonttitehokkuuden kasvatta-
minen tulee väistämättä muuttamaan 1960-luvulla valmistuneen lähiön 
alkuperäisiä ominaispiirteitä. Etenkin alueen alkuperäisen väljyyden ja 
viheralueiden väheneminen ovat seikkoja, joihin suunnitteluperiaatteis-
sa ei ole annettu selkeää vastausta. Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä 
myös nyt esillä olevassa kaavahankkeessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä olevissa kaikissa viite-
suunnitelmavaihtoehdoissa uudisrakennusten sijoittelu noudattaa sa-
maa peruskaavaa; kaksi lamellitaloa peräkkäin Myllymatkantien varrel-
le ja vaihteleva määrä joko pistetaloja tai lamellitaloja Myllypurontien 
varrelle siten, että niiden sijoittelu seuraa tien kaarta. Kaupunginmu-
seon näkemyksen mukaan esitetty sijoitteluperiaate on vieras Myllypu-
ron asemakaavalliselle perusajatukselle. Alkuperäisessä ratkaisussa 
rakennukset sijaitsevat suorakulmaisessa koordinaatistossa, minkä li-
säksi samansuuntaisesti sijaitsevat rakennukset sijaitsevat kuitenkin 
limittäin, eivät jonossa peräkkäin. Kaupunginmuseon näkemyksen mu-
kaan Myllymatkantie 1:n tontilla uudisrakennusten sijoittelua tulee tutkia 
paremmin alkuperäistä kaavallista periaatetta kunnioittaen ja määräl-
tään maltillisempana. Näkymiä Myllypurontieltä alueen sisään ja toisin-
päin ei saa sulkea yhtenäisellä rakennusmuurilla.  
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Kaupunginmuseo pitää ongelmallisena jo nyt nähtävillä olevaa tilannet-
ta, jossa kukin Myllypuron täydennysrakentamisen kohteena oleva tont-
ti pyritään rakentamaan mahdollisimman tehokkaasti, ilman laajemman 
kokonaisuuden tarkastelua. Myllypuron 1960-luvun alue on rakennettu 
yhtenäisen asemakaavallisen perusajatuksen mukaisesti lyhyen ajan-
jakson kuluessa. Tavoitteena oli arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja yh-
tenäinen sekä väljä asuinalue, jossa moottoriajoneuvoliikenne ja jalan-
kulkuliikenne oli erotettu selkeästi toisistaan, rakennukset ja pääjalan-
kulkuväylät sijoitettu geometrisesti suorakulmaiseen koordinaatistoon ja 
viheralueet pääosin kortteleiden välisinä puistokaistoina jalankulkuvyö-
hykkeiden yhteydessä. Kaupunginmuseo kantaakin erityistä huolta sii-
tä, että tämä kokonaisuus vähitellen hämärtyy ja katoaa, mikäli Mylly-
puroa täydennetään tontti kerrallaan mahdollisimman suurella tehok-
kuudella peilaamatta muutosten vaikutusta kokonaisuuteen.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että Myllymatkantie 
1:n olemassa olevien rakennusten purkaminen ja tontin nykyistä tii-
viimpi rakentaminen on mahdollista. Täydennysrakentamisen lähtökoh-
tana tulee kuitenkin olla alueen ominaispiirteet ja niiden mukaan täy-
dentäminen. Rakennusten sijoittelussa, mittakaavassa ja hahmoissa 
samoin kuin viheralueiden jäsentelyssä tulee kunnioittaa Myllypuron al-
kuperäisen asemakaavan periaatteita ja tavoitteita, ei lähteä hajotta-
maan sitä. Lisäksi kaupunginmuseo esittää, että Myllymatkantie 1:n ja 
sen lähiympäristön täydennysrakentamisen mahdollista sijoittamista 
tutkittaisiin laajempana kokonaisuutena, esimerkiksi tarkastellen Mylly-
purontiehen rajautuvaa kokonaisuutta alueen pohjoisosassa. Kaupun-
ginmuseon näkemyksen mukaan täydennysrakentamisen jälkeenkin 
alueella tulee vallita alkuperäiselle Myllypuron metsälähiölle ominainen 
luonnonläheinen henki, jossa vähäeleiset ja selkeät, arkkitehtuuriltaan 
korkeatasoiset rakennushahmot yhdessä alueelle leimallisten kallioiden 
ja komeiden mäntyjen kanssa luovat omaleimaisen ja tunnistettavan 
elinympäristön.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 2.3.2017

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1277-00/17 (Myllymatkantie 1). 
Määräaika on 3.3.2017 mennessä.
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Myllymatkantien varteen Myllypuroon suunnitellaan lisärakentamista. 
Korttelin 45135 tontilla 1 sijaitsevat kaksi kerrostaloa on tarkoitus pur-
kaa ja rakentaa tontille uusia asuinkerrostaloja. 

Rakennusvirastolla on Myllypurontien varressa kaksi koira-aitausta, joi-
den toivotaan säilyvän. Niiden uudelleen sijoittelua voidaan tutkia, mut-
ta etäisyys lähimpään asuinrakennukseen asettaa haasteita.

Asemakaavamuutoksesta aiheutuu kustannuksia kaupungille.

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 13.2.2017

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Asemakaavan muutoshakemus Vartiokylän tontille 45135/1, Myllymat-
kantie 1

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Avokallioita esiintyy tontin 
eteläosissa. Rakentamista kaavaillaan tontin pohjoisosiin, jonne maa-
kerrosten paksuus kasvaa. Geoteknisen osaston tietokannasta löytyy 
vain muutamia vanhoja pohjatutkimustuloksia tontin läheisyydestä. Lä-
himpien pohjavesihavaintojen mukaan pohjavesi sijoittuu noin 2…7 m 
syvyydelle maanpinnasta.

Lisätiedot
Markku Savolainen, vs. geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 315
Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

HEL 2019-011104

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Ted Apterin ym. aloite yhden luukun kanavasta kiinteis-
töjen huoltopyynnöille ja vikailmoituksille.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 310
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen samman-
kallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att förhinder för detta sammanträde har an-
mälts av de ledamöter som är antecknade som frånvarande på närva-
rolistan och att de ersättare som framgår av listan har kallats i deras 
ställe.

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i 
den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt 
namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På 
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att samman-
trädet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Bilagor

1 Läsnäololista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och 
vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och 
konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 311
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Silja Borgarsdottir Sandelin och Osmo Soininvaara val-
des till protokolljusterare med ledamöterna Pia Kopra och Joel Harkimo 
som ersättare.

Behandling

På förslag av ordförande valdes enhälligt ledamöterna Silja Borgarsdot-
tir Sandelin och Osmo Soininvaara till protokolljusterare med ledamö-
terna Pia Kopra och Joel Harkimo som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två le-
damöter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 312
Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Kaisa Hernbergs fråga om 
konstruktivt samarbete mellan de politiska grupperna och ledamoten 
Petrus Pennanens fråga om den stora omsättningen bland läkare på 
hälsocentralerna.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 313
Projektplan för en nybyggnad vid Kårböle bygata

HEL 2019-006537 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för daghemmet Kaarelan rai-
tin päiväkotis och Kannelmäen peruskoulus verksamhetsställe vid Kår-
böle bygata, daterad 4.6.2019, enligt vilken projektet omfattar högst 
3 300 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 
15 300 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för april 2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma
2 Kaarelan raitin hankesuunnitelman liitteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det lokala servicenätet och nybyggnadsbehov i Kårböle

Projektplanen gäller en gemensam nybyggnad för Kaarelan raitin pä-
iväkotis och Kannelmäen peruskoulus verksamhetsställe vid Kårböle 
bygata. Nybyggnaden ersätter den nuvarande Kannelmäen peruskou-
lus lokaler på verksamhetsstället vid Kårböle bygata och lokalerna för 
daghemmen Hakuninmaa och Vuorilinna.

I Kårböleområdet (Gamlas−Håkansåker−Magnuskärr) gjordes år 2016 
en granskning av det lokala servicenätet i syfte att utreda behovet av 
servicelokaler som följer befolkningstillväxten och de befintliga lokaler-
nas skick.

I nybyggnaden planeras lokaler för småbarnspedagogik och en lågsta-
dieskola för 210 daghemsbarn och 120 elever i årskurserna 1 och 2 in-
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om den grundläggande utbildningen. Till nybyggnaden flyttar daghem-
men Hakuninmaa och Vuorilinna, vilkas lokaler skulle kräva en omfat-
tande ombyggnad inom de närmaste åren. På samma tomt som dag-
hemmet Vuorilinna finns gruppfamiljedaghemmet Vuorenpeikko vars 
platsantal beaktas i det nya daghemmet och gruppfamiljedaghemmets 
verksamhet läggs ned. Kannelmäen peruskoulus nuvarande verksam-
hetsställe vid Kårböle bygata fortsätter i de nya lokalerna efter att de 
blivit färdiga.

Nybyggnaden ändrar inte skolans elevantal, och småbarnspedagogi-
ken får ca 20 nya platser.

Lokalerna kan användas flexibelt enligt förändringarna i servicebeho-
vet. Att daghemmets och lågstadieskolans första klassers verksamhet 
förläggs till samma byggnad är en ekonomisk lösning med tanke på 
verksamhetskostnaderna och skapar bra förutsättningar för ett kontinu-
um inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. 
I samband med nybyggandet kan det byggas lokaler som bidrar till att 
målen för planen för småbarnspedagogik och läroplanen uppnås bättre 
än i nuläget.

Nybyggnadsprojektets omfattning, kvalitet och tidtabell

Nybyggnadsprojektet omfattar totalt 3 300 m² bruttoyta och 2 640 m² 
lägenhetsyta.

Nybyggnaden byggs helt i trä. I projektet ordnades en entreprenadtäv-
ling med principen om att planera och bygga (s.k. SR-tävling) i vilken 
det förutsattes att nybyggnaden förverkligas med träkonstruktioner, och 
innovativa lösningar i att använda trä söktes. Projektet stämmer över-
ens med åtgärden 89 i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 
2035 (staden ökar byggande i trä i sina egna projekt).

Det är meningen att byggandet ska börja i mars 2020 och bli klart i au-
gusti 2021.

Tillfälliga lokaler under byggarbetena

Kannelmäen peruskoulus verksamhet flyttar från verksamhetsstället vid 
Kårböle bygata till tillfälliga lokaler på Kårböleplanen under tiden för 
byggarbetena. Tillfälliga lokaler behövs för sammanlagt 120 elever in-
om den grundläggande utbildningen och 30 daghemsbarn inom försko-
leundervisningen. Som tillfälliga lokaler anskaffas flyttbara paviljonger 
och deras fortsatta användning i andra objekt utreds.

Byggkostnader och finansiering
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Enligt kostnadskalkylen uppgår byggkostnaderna för nybyggnadspro-
jektet till sammanlagt 15 300 000 euro exklusive mervärdesskatt i kost-
nadsnivån för april 2019 (4 636 euro/m² bruttoyta). Att byggnaden för-
verkligas med träkonstruktioner höjer kostnaderna för projektet.

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2019–2028, som bifo-
gats budgeten för 2019, har det reserverats 12 000 000 euro åren 
2019–2021 för att planera och genomföra projektet. Det nödvändiga fi-
nansieringsbehovet för projektet beaktas vid beredningen av förslaget 
till ett nytt byggnadsprogram.

Fostrans- och utbildningssektorns hyreskostnader

De kalkylerade lokalkostnaderna för nybyggnaden, dvs. den interna hy-
ran, uppgår till ca 32,79 euro/m² lägenhetsyta i månaden, varav kapi-
talhyrans andel är 26,32 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans 
6,47 euro/m² lägenhetsyta. Hyran uppgår till sammanlagt 86 566 euro i 
månaden, dvs. 1 038 787 euro om året. Avkastningskravet är 3 procent 
och avskrivningstiden 30 år. Den slutliga kapitalhyran justeras enligt de 
verkliga kostnaderna och underhållshyran så att den motsvarar den ak-
tuella underhållshyran när byggnaden är färdig.

Totalhyran för de nuvarande verksamhetslokalerna – Kannelmäen pe-
ruskoulus lokaler på verksamhetsstället vid Kårböle bygata och loka-
lerna för daghemmen Hakuninmaa och Vuorilinna – uppgår till 
ca 477 300 euro om året. Nybyggnaden ökar därigenom fostrans- och 
utbildningssektorns hyreskostnader med ca 560 000 euro om året.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har gett sitt samtycke till projektpla-
nen 24.9.2019 (§ 317) och konstaterat att denna väl svarar mot de 
funktionella målsättningarna för fostran och utbildning. Utlåtandet finns 
i sin helhet i ärendets beslutshistoria.

Behörighet beträffande projektplaner

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan ska stads-
fullmäktige besluta om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 
10 miljoner euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor



Helsingfors stad Protokoll 17/2019 29 (61)
Stadsfullmäktige

Ärende/4
23.10.2019

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

1 Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma
2 Kaarelan raitin hankesuunnitelman liitteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.10.2019 § 677

HEL 2019-006537 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannelmä-
en peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 4.6.2019 päivätyn han-
kesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 300 brm² ja 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 15 
300 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.09.2019 § 317

HEL 2019-006537 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti:

A. Hakuninmaan ja Vuorilinnan päiväkotien sekä ryhmäperhepäiväkoti 
Vuorenpeikon lakkauttamisesta ja tiloista luopumisesta sekä uuden pä-
iväkodin perustamisesta.
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B. Antaa puoltavan lausunnon osoitteessa Kaarelan raitti 1 sijoittuvasta 
päiväkodin ja Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 
uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta. Lisäksi kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee edel-
leen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääne-
neristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen ja va-
laistukseen tulee kiinnittää huomiota. Tilat ja pintarakenteet tulee suun-
nitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstölle 5.9.2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon 
jatkosuunnittelussa.

Käsittely

24.09.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään niin, että "Riittävät palvelutilat tukevat lasten 
ja nuorten arkea" -otsikon alla toisessa kappaleessa oleva "Maunula" 
muutetaan "Maununnevaksi". 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41222

raila.tiainen-ala-maunus(a)hel.fi
Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71765

arjariitta.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 65
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HEL 2019-006537 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannelmäen 
peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 4.6.2019 päivätyn hankesu-
unnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
3 300 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 15 300 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa ehdolla, 
että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta pu-
oltavan lausunnon.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 314
Detaljplaneändring för Kvarnfärdsvägen 1 i Kvarnbäcken (nr 12505, 
innehåller trafikplanen nr 6954)

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 1 i kvarteret 
45135 och gatu- och parkområden i 45 stadsdelen (Botby, Kvarnbäc-
ken) enligt ritning nr 12505, daterad 11.6.2019, och på de grunder som 
framgår av detaljplanebeskrivningen. Ett nytt kvarter nr 45168 bildas 
genom detaljplaneändringen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12505 kartta, päivätty 11.6.2019, 
päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12505 selostus, päivätty 
11.6.2019, päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6954), päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätök-
sen mukaiseksi

4 Vuorovaikutusraportti 11.6.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
NTM-centralen i Nyland (Trafik 
och infrastruktur)

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnadsord-
ning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
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Den som sökt detaljplaneänd-
ring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnadsord-
ning
Bilaga 1
Bilaga 2

Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingfors-
regionens miljötjänster/Vat-
tenförsörjning

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller för tomten 1 i kvarteret 45135 på Kvarn-
färdsvägen 1 och bredvidliggande grönområde och omgivande gatu-
område. Målet för detaljplaneändringen är att göra det möjligt att an-
vända området mer effektivt och att öka bostadsutbudet i den färdiga 
samhällsstrukturen i närheten av metrostationen, spårvägslinjen Jo-
kern 2 och yrkeshögskolan Metropolias nya campus. Det är meningen 
att riva de två befintliga flervåningshusen i detaljplaneområdet och där-
igenom göra det möjligt att bygga fyra nya flervåningshus i åtta våning-
ar och ett flervåningshus i sex våningar i området. Med detaljplanelös-
ningen får området nya bostäder för ca 460 nya invånare. Den totala 
bostadsvåningsytan i detaljplanen uppgår till 18 280 m², varav 
14 502 m² är ny våningsyta. I bostadskvarteren är tomternas genom-
snittliga exploateringstal eₖ=1,52.

Kompletteringsbyggandet förverkligas tätare än i den ursprungliga de-
taljplanen, emellertid så att det nya byggandet anpassas efter områ-
dets ursprungliga uttryck i stadsbilden. I byggnadernas arkitektur stävar 
man att framhäva de karaktäristiska dragen för området genom nybyg-
gandets möjligheter. Detaljplanen innehåller detaljplanebestämmelser 
som gäller bland annat bostadskvarterens gårdar, planteringar, trädbe-
stånd, dagvattenhantering, anslutning till de omgivande grönområdena 
och utnyttjande av förnybar energi, med vilket man avser att förbättra 
miljöns kvalitet.

Det har gjorts upp en trafikplan (ritning nr 6954) i samband med detalj-
planelösningen. Trafikarrangemangen genomförs enligt trafikplanen. 
I planen anges trafikarrangemangen i enlighet med trafikplanen i de 
kvartersområden som ska planläggas. De nya arrangemangen gäller 
tomtinfarterna till kvarteret 45315 vid Kvarnbäcksvägen, övergångsstäl-
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let söder om kvarteret, parkförbindelsen till övergångsstället och rädd-
ningsvägen i kvarterets södra kant.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen genomför stadens strategiska mål genom att ef-
fektivisera markanvändningen vid offentliga trafikförbindelser. Det sma-
la grönområdet mellan kvarteret 45135 och Kvarnbäcksvägen och en 
del av grönområdet söder om kvarteret blir en del av det nya kvarters-
området. Serviceutbudet i området blir kraftigare och bostadsfördel-
ningen mångsidigare. Målet är dessutom att uppmuntra dem som för-
verkligar projektet till ett tankesätt som hejdar klimatförändringen och 
till produktion av förnybar energi på tomterna.

Områdets utgångspunkter och nuläge

Detaljplaneändringen stämmer överens med generalplanen 2016 för 
Helsingfors med rättsverkningar (trädde i kraft 5.12.2018). I general-
planen är området upptaget som bostadsdominerat område A2. I den 
underjordiska generalplanen för Helsingfors, som trädde i kraft 
18.11.2011, anges området som ytbergsområde i staden och detaljpla-
neändringen är förenlig med denna.

För detaljplaneområdet gäller en detaljplan från år 1962. Enligt detalj-
planen utgör området ett kvartersområde för flervåningshus och park- 
och gatuområde. Detaljplanelösningen baserar sig på en ansökan om 
detaljplaneändring och detaljplanen har utarbetats i samråd med sö-
kanden. Staden äger markområdena och det är därför inte behövligt att 
ingå något markanvändningsavtal i detta fall. I stället kommer staden 
senare att utarbeta nya arrendeavtal och eventuella andra avtal om 
marköverlåtelse, i vilka den nya situationen beaktas.

Detaljplanelösningens kostnader

Byggandet enligt detaljplanen medför staden kostnader för nödvändiga 
flyttningar av tele- och elledningar, för anläggande av en ny rekrea-
tionsförbindelse och för placering av en eventuell ersättande hundin-
hägnad. Kostnaderna beräknas uppgå till ca 300 000 euro, och de pre-
ciseras i fortsättningen. Staden får inkomster i form av markanvänd-
ningsersättning för den nya våningsyta som planläggs och eventuellt 
från markförsäljning. Det har beräknats att värdet på byggrätten för den 
nya våningsytan som ska planläggas är ca 7 miljoner euro. I området 
följs den fördelning mellan upplåtelseformer som anges i programmet 
för boende och markanvändning (MB-programmet).

Växelverkan under beredningen av detaljplanen
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I den bifogade rapporten om växelverkan anges de under beredningen 
av detaljplanen inkomna myndigheternas ställningstaganden, intres-
senternas åsikter (9 st.), anmärkningarna och utlåtandena i samman-
drag och genmälena till påpekandena i dessa.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 20.3–18.4.2019, 
vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Mot 
detaljplaneförslaget gjordes 15 anmärkningar (undertecknade av totalt 
19 personer). En skrivelse inkom utanför framläggningstiden. Dess-
utom kom två åsikter om ärendet i form av respons i responssystemet.

Anmärkningarna gällde byggandets volym och byggnadernas höjd, om-
rådets landskapskaraktär och vyer, klimatmål, naturvärden och minsk-
ningen av grön- och rekreationsområden. De gällde dessutom den 
kommande fördelningen av bostädernas besittningsformer, trafiken, 
bullret och luftkvaliteten, parkeringen och konsekvenserna av att bygga 
ett parkeringsdäck och ökningen av invånartalet och dess konsekven-
ser. Påpekandena i skrivelsen gällde rivningen av de befintliga bygg-
naderna.

Myndighetsutlåtande om förslaget inhämtades från Helsingforsregio-
nens miljötjänster (HRM), Helen Elnät Ab, fostrans- och utbildningssek-
torn och stadsmuseet. Påpekandena i utlåtandena gällde idén bakom 
områdets detaljplan och grönområdena, tillräckligheten av uteområden 
vid fostrans- och utbildningssektorns servicelokaler och trafiksäkerhe-
ten. HRM och Helen Elnät Ab hade ingenting att påpeka och Helen Ab 
meddelade att det inte hade någonting att yttra.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga 
materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt fram-
lagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens 
sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt 
muutokset). Det ansågs dock inte som ändamålsenligt att ändra detalj-
planen med anledning av anmärkningarna. Om ändringarna förhandla-
des med myndigheterna och de vars fördel ändringarna gäller har blivit 
separat hörda per e-post och vid förhandlingar. Motiveringarna till de-
taljplanelösningen framgår mer i detalj av den bifogade detaljplanebe-
skrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12505 kartta, päivätty 11.6.2019, 
päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12505 selostus, päivätty 
11.6.2019, päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6954), päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätök-
sen mukaiseksi

4 Vuorovaikutusraportti 11.6.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Havainnekuva, 29.4.2019
3 Asunto Oy Helsingin Myllymatkantie 1, asemakaavan muutoshakemus, 

Myllymatkantie 1

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
NTM-centralen i Nyland (Trafik 
och infrastruktur)

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnadsord-
ning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Den som sökt detaljplaneänd-
ring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnadsord-
ning
Bilaga 1
Bilaga 2

Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingfors-
regionens miljötjänster/Vat-
tenförsörjning

För kännedom
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Stadsmuseet
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmiljönämnden
Kymp/Maka
Detaljplaneläggning
Bostadsproduktion
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.10.2019 § 676

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypu-
ro) korttelin 45135 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan 
muutosehdotuksen 11.6.2019 päivätyn piirustuksen nro 12505 mukai-
sena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Muutoksella 
muodostuu uusi kortteli 45168.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.06.2019 § 324

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Hankenumero 1821_8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 11.6.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12505 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee Helsingin kaupungin 
45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelin 45135 tonttia 1 
sekä katu- ja puistoalueita (muodostuu uusi kortteli 45168).
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Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävillä-
oloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösa-
siakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäris-
tön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-si-
vuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Sato-Rakennuttajat Oyj: 7 000 euroa

Käsittely

11.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Eeva Pirhonen. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Eeva Pirhonen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37319

eeva.pirhonen(a)hel.fi
Anri Linden, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri (liikennesuunnittelu), puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuolelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi
Miia Pasuri, tiimipäällikkö (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit), puhelin: 09 310 
34439

miia.pasuri(a)hel.fi

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 38800
pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 3.5.2019

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Liittyen toimialalta pyydettyyn kannanottoon asemakaavan muutokses-
ta nro 12505, osoitteessaMyllymatkantie 1 Vartiokylän kaupunginosas-
sa (45. ko), kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteaa seuraavaa:

Asemakaavan muutos koskee korttelin 45135 tonttia 1 osoitteessa Myl-
lymatkantie 1 sekä viereistä viheraluetta ja ympäröivää katualuetta. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tehokkaampi maankäyttö 
ja asuntotarjonnan lisääminen metroaseman ja Jokeri 2-linjan sekä 
Metropolian uuden kampuksen läheisyydessä valmiissa yhteiskuntara-
kenteessa.

Asemakaavamuutoksen myötä alueen kerrosala kasvaa noin 14 812 k-
m2, mikä mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 460 uudelle asuk-
kaalle. Kaavaratkaisu on yleiskaavan 2016 mukainen ja edesauttaa 
kaupungin strategiaa tehokkaammasta rakentamisesta, edistää asunto-
tuotantoa ja vahvistaa kaupunginosan elinvoimaisuutta.

Kaavamuutoksen mukaan kaava-alueella sijaitsevat nykyiset kaksi ker-
rostaloa puretaan. Kaavamuutos mahdollistaa viiden uuden asuinker-
rostalon rakentamisen alueelle. Lisäksi muutoksessa korttelin 45135 ja 
Myllypurontien katualueen ja tontin välinen kapea viheralue  sekä osa 
korttelin eteläpuolista viheraluetta liitetään osaksi korttelialuetta.

Kaavoituksen vireille tulon, valmistelun ja osallistumis- ja vuorovaik-
utussuunnitelman yhteydessä 2016 ovat silloiset varhaiskasvatusviras-
to ja opetusvirasto kannanotoissaan kohdistaneet huomion asu-
kasmäärän lisääntymisestä johtuvaan julkisen palveluiden riittävyyteen 
ja sen huomioimiseen kaavoitustyössä.

Kaavamuutos lisää alueen asukasmäärää entisestään, mikä tulee hu-
omioida kasvatuksen ja koulutuksen palvelutilojen ja piha-alueiden riit-
tävyyden tarkastelussa. Lisäksi liikennesuunnittelussa tulee lisääntyvä 
liikenne huomioidaan niin, että liikkuminen alueella on turvallista ja sel-
keää. Kaavoittaja on käynnistänyt alueella laajemman tarkastelun pal-
velujen kaavoitustarpeista, missä yhteydessä myös kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan tarpeet täsmennetään.

Lisätiedot
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Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860
mauno.kemppi(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 25.4.2019

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkiraken-
ne /Asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Myllypu-
rossa osoitteessa Myllymatkantie 1 sijaitsevaa eli korttelin 45135 tonttia 
1 ja sen viereistä viheraluetta sekä ympäröivää katualuetta koskevasta 
19.3.2019 päivätystä asemakaavan muutoksen ehdotuksesta ja ase-
makaavaselostuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perus-
tehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualu-
een tehokkaampi maankäyttö ja asuntotarjonnan lisääminen valmiissa 
yhdyskuntarakenteessa hyvien liikenneyhteyksien ja Metropolian uu-
den kampuksen läheisyydessä. Suunnittelualue sijaitsee Myllypuron 
1960-luvulla rakennetun lähiön luoteisosassa, rajautuen aluetta reu-
nustavan Myllypurontien kaaren reunaviheralueeseen. Kyseisellä tontil-
la sijaitsee kaksi kolmikerroksista, osin maanpäällisillä kellarikerroksilla 
varustettua lamellitaloa, jotka on suunnitellut Kulutusosuuskuntien kes-
kusliitossa arkkitehti Teuvo Lindfors vuonna 1964. Taloissa on tehty 
2000-luvun kuluessa melko mittavia korjauksia mukaan lukien jälkia-
sennushissien asentaminen ja uusien porrashuoneiden rakentaminen 
alkuperäisen rakennusrungon ulkopuolelle. Nämä 1960-luvun asuinker-
rostalot on asemakaavan muutoksen myötä tarkoitus purkaa ja mah-
dollistaa viiden uuden asuinkerrostalon rakentaminen alueelle.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaihees-
sa kaupunginmuseo totesi 7.3.2017 antamassaan lausunnossa, että 
Myllymatkantie 1:n olemassa olevia rakennuksia tai tonttia ei Myllypu-
ron rakennusinventoinnissa 1998 (Riitta Salastie, Heli Virkamäki. 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 15.10.1998) ole nos-
tettu esiin tulevina suojelukohteina. Rakennusten julkisivut ruutuele-
mentteineen ja elementtisaumoineen henkivät jo 1970-luvun massatuo-
tantoa, eivätkä ne arkkitehtuuriltaan edusta erityisen laadukasta 1960-
luvun asuinkerrostalorakentamista. Myllymatkantie 1:n keskeiset arvot 
liittyvät Myllypuron alkuperäisen asemakaavan mukaiseen sijoitteluun 
ja kuulumiseen osaksi alueen varhaisinta rakennusvaihetta. Kau-
punginmuseo katsoi tuolloin, että Myllymatkantie 1:n olemassa olevien 
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rakennusten purkaminen ja tontin nykyistä tiiviimpi rakentaminen on 
mahdollista. Täydennysrakentamisen lähtökohtana tulee kuitenkin olla 
alueen ominaispiirteet ja niiden mukaan täydentäminen. Rakennusten 
sijoittelussa, mittakaavassa ja hahmoissa samoin kuin viheralueiden 
jäsentelyssä tulee kunnioittaa Myllypuron alkuperäisen asemakaavan 
periaatteita ja tavoitteita. Alkuperäisessä ratkaisussa rakennukset si-
jaitsevat suorakulmaisessa koordinaatistossa, minkä lisäksi samansu-
untaisesti sijaitsevat rakennukset sijaitsevat kuitenkin limittäin, eivät jo-
nossa peräkkäin. Lisäksi todettiin, että näkymiä Myllypurontieltä alueen 
sisään ja toisinpäin ei saa sulkea yhtenäisellä rakennusmuurilla.  

Esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa nykyistä asuinkerrostalojen 
korttelialuetta on esitetty laajennettavaksi länteen päin puistoalueelle. 
Tälle laajennetulle asuinkerrostalojen korttelialueelle on osoitettu ra-
kennusala neljälle, enintään kahdeksankerroksiselle lamellitalolle ja 
yhdelle piharakennukselle. Puistoalueen kaakkoiskulmasta on lisäksi 
esitetty alue muutettavaksi asuinkerrostalojen korttelialueeksi, ensisi-
jaisesti opiskelija- tai senioriasumiseen AK-1. Tälle tontille on osoitettu 
yksi rakennusala, jolla rakennusten, rakennuksen tai sen suurin sallittu 
kerrosluku on kuusi. Rakennusalat on sijoitettu suorakulmaisesti toisi-
insa nähden siten, että AK-1-korttelin ja AK-korttelin yksi lamellitalo ja 
piharakennus sijoittuisivat Myllymatkantien varrelle ja pitkä sivu Mylly-
matkantien suuntaisesti ja AK-korttelissa loput kolme lyhyt sivu suoraan 
Myllymatkantiehen päin. Kaikki rakennusalat on siten sijoitettu keske-
nään suorakulmaiseen koordinaatistoon, joka noudattaa myös ympäri-
stön alkuperäisten rakennusten sijoittelua. Tärkeää on myös, etteivät 
uudisrakennukset nouse lähiympäristön olemassa olevia taloja kor-
keammiksi, vaan noudattavat Myllymatkantien vastakkaisella puolella 
olevien korkeimpien lamellitalojen kerroslukua kahdeksan. Asuinraken-
nusten ulkoasusta on annettu seuraavia määräyksiä: ”Maantasokerrok-
sen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa. Rakennusten si-
säänkäynnit tulee sijoittaa sisäänvedettyinä. Asuinrakennuksen pääa-
siallinen runkosyvyys voi olla enintään 16 metriä. Rakennuksen katto-
kaltevuus voi olla enintään 1:8. Julkisivujen tulee olla pääosin rapattuja 
tai väribetonia sekä väriltään valkoisia. Lämpörappausta ei sallita. Ka-
tolle tai julkisivuun sijoitettavat aurinkopaneelit ja muut vastaavat ener-
giakeräimet on integroitava rakennuksen arkkitehtuuriin ja niiden on 
oltava maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti laadukkaita. Parvekkeet 
tulee toteuttaa sisäänvedettyinä tai muulla tavalla yhtenäistä julkisivu-
pintaa muodostavina. Myllymatkantien suuntaisten rakennusten par-
vekkeet voivat olla myös ulokeparvekkeita, jotka tulee sijoitella vaihte-
levasti. Ulokeparvekkeita ei saa kannattaa maasta.”

Tontilla sijaitsevaa komeaa puustoa joudutaan väistämättä kaatamaan 
rakentamisen myötä. AK-korttelin keskiosaan on osoitettu alue, johon 
saa sijoittaa pihakannen, joka on kaavamääräyksen mukaan istutetta-
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va. Pihakannen alapuolisiin tiloihin saa sijoittaa autopaikkoja, jätetiloja 
ja teknisiä tiloja. Tämän lisäksi kumpaankin korttelialueeseen on osoi-
tettu pysäköimispaikkoja p, joille saa sijoittaa syväkeräysastioita. Nämä 
alueet sijoittuvat sekä Myllypurontien että Myllymatkantien suunnasta 
tarkasteltaessa rakennusalojen väliin mahdollistaen näin näkymät kort-
telin sisään ja sieltä ulospäin, mutta eivät muodosta viherympäristöä. 
Myöskään pihakannen istutuksilla ei voida korvata Myllypuron pihoille 
ja viheralueille ominaista metsäistä, suurien puiden muodostamaa veh-
reyttä. Kaavamääräys, jonka mukaan maanvaraisilla pihan osilla olevat 
puut on säilytettävä tai kaadettavien tilalle on istutettava suuria puita, 
on siten alueen ominaisluonteen säilyttämisen kannalta erityisen tär-
keä. Kaupunginmuseo korostaa myös kaava-alueeseen kuuluvan pu-
iston, sen puuston ja kallioiden säilyttämisen merkitystä, jotta Myllypu-
ron metsälähiölle ominainen metsäinen ja luonnonläheinen henki täy-
dennysrakentamisesta huolimatta saadaan säilymään.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että asemakaa-
vaehdotus ja sen liitteenä oleva viitesuunnitelma ottavat osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmavaiheessa esillä olleita vaihtoehtoja paremmin hu-
omioon Myllypuron alkuperäisen kaavallisen idean ja paikan hengen. 
Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Myllypuron Mylly-
matkantie 1 asemakaavan muutoksen ehdotukseen.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.03.2019 § 21

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12505 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunki-
mittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12505
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 4/2017
Pohjakartta valmistunut: 8.1.2019 Uusinta (ensi tilaus 2017)
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Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 7.3.2017

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon 
kannanottoa Myllypurossa osoitteessa Myllymatkantie 1 sijaitsevaa eli 
korttelin 45135 tonttia 1 ja sen viereistä viheraluetta sekä ympäröivää 
katualuetta koskevasta asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta. Kaupunginmuseo on tutustunut 18.1.2017 päivättyyn 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja sen liitteenä oleviin, Ark7 Oy:n 
laatimiin vaihtoehtoisiin viitesuunnitelmiin. Kaupunginmuseo tarkaste-
lee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäri-
stön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Myllypuron 1960-luvulla rakennetun lähiön lu-
oteisosassa, rajautuen aluetta reunustavan Myllypurontien kaaren reu-
naviheralueeseen. Kyseisellä tontilla sijaitsee kaksi kolmikerroksista, 
osin maanpäällisillä kellarikerroksilla varustettua lamellitaloa, jotka on 
suunnitellut Kulutusosuuskuntien keskusliitossa arkkitehti Teuvo Lind-
fors vuonna 1964. Näiden satulakattoisten, mutta ilmeeltään tasakatto-
isten elementtirakenteisten asuinrakennusten julkisivut koostuvat 
pääosin ruutuelementeistä, joiden pinta on harjattua betonia, jota on 
käytetty myös parvekkeiden umpinaisissa kaide-elementeissä. Lamelli-
talot on sijoitettu tontille Myllymatkantien suuntaisesti ja irti katulinjasta. 
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Huoneistojen parvekkeet sijaitsevat lännen puolella, missä sijaitsevat 
myös yhtiön piha-alueet. Melko suuri osa tontin rakentamattomasta 
alueesta on varattu paikoitusalueeksi, joskin pihalla kasvaa myös ko-
meita, kookkaita mäntyjä. Läntinen osa tontista on vehreää ja se liittyy 
ja jatkuu luontevasti viereiseen kallioiseen viheralueeseen. Suunnit-
telualue on rakennettu alueen ensimmäisen, 1.10.1962 vahvistetun 
asemakaavavan mukaisesti.

Suunnittelualueen molemmissa taloissa on tehty 2000-luvun kuluessa 
näkyviäkin korjauksia. Rakennusten ikkunat on uusittu alumiini-ikkuno-
iksi. Lisäksi taloihin on rakennettu rakennusrungon ulkopuolelle sijoittu-
vat uudet, osin lasiseinäiset porrashuoneet ja jälkiasennushissit on sijo-
itettu alkuperäisten porrassyöksyjen paikalle (arkkitehti Risto Rönkä 
vuonna 2004). Rakennusten perushahmo on säilynyt, mutta julkisivujen 
suoralinjaisuus on muuttunut hissitornien myötä. Ilmeisesti myös julki-
sivujen väritystä on muutettu alkuperäisestä. Myllypuron rakennusin-
ventoinnissa 1998 (Riitta Salastie, Heli Virkamäki. Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston julkaisuja 15.10.1998) Myllymatkantie 1:n raken-
nuksia tai tonttia ei ole nostettu esiin tulevina suojelukohteina. Raken-
nusten julkisivut ruutuelementteineen ja elementtisaumoineen henkivät 
jo 1970-luvun massatuotantoa, eivätkä ne arkkitehtuuriltaan edusta eri-
tyisen laadukasta 1960-luvun asuinkerrostalorakentamista. Voidaan to-
deta, että Myllymatkantie 1:n keskeiset arvot liittyvät Myllypuron alku-
peräisen asemakaavan mukaiseen sijoitteluun ja kuulumiseen osaksi 
alueen varhaisinta rakennusvaihetta.

Nyt esillä olevassa asemakaavan muutoksessa tavoitteeksi on asetettu 
suunnittelualueen nykyisen rakennuskannan purkaminen ja korvaami-
nen uudella, huomattavasti tehokkaammalla rakentamisella. Viitesuun-
nitelmissa uutta rakentamista esitetään sijoitettavaksi sekä Myllymat-
kantien että Myllypurontien varteen ja ratkaisulla pyritään huomatta-
vaan tonttitehokkuuden nostoon. Olemassa olevien rakennusten pur-
kamista perustellaan sillä, että niiden on esitetty olevan teknisen elin-
kaarensa loppupuolella. Tarkempaa selvitystä tästä ei ole ollut käytet-
tävissä. Lisärakentamisen tavoitteena on puolestaan mahdollistaa 
asuntotarjonnan lisääminen Myllypuron metroaseman ja Jokeri 2 –lin-
jan sekä Metropolian uuden kampuksen läheisyydessä. Suunnittelua-
luetta koskevaksi selvitykseksi mainitaan kaupunkisuunnitteluviraston 
laatimat Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet vu-
odelta 2015 ja Myllypuron rakennusinventointi vuodelta 1998.

Edellä mainittujen Myllypuron suunnitteluperiaatteiden mukaan tavoit-
teena on alueen merkittävä täydennysrakentaminen kerrostaloalueen 
sisällä ja siten asukasmäärän runsas kasvattaminen. Alueen kaavoit-
tamiseen ryhdytään kiinteistöjen haltijoiden tekemien hakemusten pe-
rusteella, kuten nyt esillä olevassa asemakaavan muutoshankkeessa. 
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Asemakaavamuutoksissa tavoitteena on tehokas maankäyttö. Täyden-
nysrakentamisen myötä alueen todetaan väistämättä muuttuvan ja tii-
vistyvän, mutta suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen nykyinen 
maisemallinen luonne ja arvot. Suunnitteluperiaatteiden mukaan uu-
disrakennukset pyritään pääsääntöisesti suunnittelemaan alueen ole-
van rakennuskannan mukaisesti nykyiseen suorakulmaiseen koordi-
naatistoon sovitettuina.

Suunnitteluperiaatteista antamassaan lausunnossa kaupunginmuseo 
totesi, että laaditut suunnitteluperiaatteet jättävät kuitenkin avoimeksi 
asiaksi sen, kuinka tulevia täydennysrakentamishankkeita arvioidaan 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. Jokainen hanke tullaan 
arvioimaan erikseen, mutta tavoitteellinen tonttitehokkuuden kasvatta-
minen tulee väistämättä muuttamaan 1960-luvulla valmistuneen lähiön 
alkuperäisiä ominaispiirteitä. Etenkin alueen alkuperäisen väljyyden ja 
viheralueiden väheneminen ovat seikkoja, joihin suunnitteluperiaatteis-
sa ei ole annettu selkeää vastausta. Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä 
myös nyt esillä olevassa kaavahankkeessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä olevissa kaikissa viitesu-
unnitelmavaihtoehdoissa uudisrakennusten sijoittelu noudattaa samaa 
peruskaavaa; kaksi lamellitaloa peräkkäin Myllymatkantien varrelle ja 
vaihteleva määrä joko pistetaloja tai lamellitaloja Myllypurontien varrelle 
siten, että niiden sijoittelu seuraa tien kaarta. Kaupunginmuseon näke-
myksen mukaan esitetty sijoitteluperiaate on vieras Myllypuron asema-
kaavalliselle perusajatukselle. Alkuperäisessä ratkaisussa rakennukset 
sijaitsevat suorakulmaisessa koordinaatistossa, minkä lisäksi saman-
suuntaisesti sijaitsevat rakennukset sijaitsevat kuitenkin limittäin, eivät 
jonossa peräkkäin. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan Myllymat-
kantie 1:n tontilla uudisrakennusten sijoittelua tulee tutkia paremmin al-
kuperäistä kaavallista periaatetta kunnioittaen ja määrältään maltilli-
sempana. Näkymiä Myllypurontieltä alueen sisään ja toisinpäin ei saa 
sulkea yhtenäisellä rakennusmuurilla.  

Kaupunginmuseo pitää ongelmallisena jo nyt nähtävillä olevaa tilannet-
ta, jossa kukin Myllypuron täydennysrakentamisen kohteena oleva tont-
ti pyritään rakentamaan mahdollisimman tehokkaasti, ilman laajemman 
kokonaisuuden tarkastelua. Myllypuron 1960-luvun alue on rakennettu 
yhtenäisen asemakaavallisen perusajatuksen mukaisesti lyhyen ajan-
jakson kuluessa. Tavoitteena oli arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja yh-
tenäinen sekä väljä asuinalue, jossa moottoriajoneuvoliikenne ja jalan-
kulkuliikenne oli erotettu selkeästi toisistaan, rakennukset ja pääjalan-
kulkuväylät sijoitettu geometrisesti suorakulmaiseen koordinaatistoon ja 
viheralueet pääosin kortteleiden välisinä puistokaistoina jalankulkuvyö-
hykkeiden yhteydessä. Kaupunginmuseo kantaakin erityistä huolta sii-
tä, että tämä kokonaisuus vähitellen hämärtyy ja katoaa, mikäli Mylly-
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puroa täydennetään tontti kerrallaan mahdollisimman suurella tehokku-
udella peilaamatta muutosten vaikutusta kokonaisuuteen.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että Myllymatkantie 
1:n olemassa olevien rakennusten purkaminen ja tontin nykyistä tiivi-
impi rakentaminen on mahdollista. Täydennysrakentamisen lähtökoh-
tana tulee kuitenkin olla alueen ominaispiirteet ja niiden mukaan täy-
dentäminen. Rakennusten sijoittelussa, mittakaavassa ja hahmoissa 
samoin kuin viheralueiden jäsentelyssä tulee kunnioittaa Myllypuron al-
kuperäisen asemakaavan periaatteita ja tavoitteita, ei lähteä hajotta-
maan sitä. Lisäksi kaupunginmuseo esittää, että Myllymatkantie 1:n ja 
sen lähiympäristön täydennysrakentamisen mahdollista sijoittamista 
tutkittaisiin laajempana kokonaisuutena, esimerkiksi tarkastellen Mylly-
purontiehen rajautuvaa kokonaisuutta alueen pohjoisosassa. Kau-
punginmuseon näkemyksen mukaan täydennysrakentamisen jälkeen-
kin alueella tulee vallita alkuperäiselle Myllypuron metsälähiölle omi-
nainen luonnonläheinen henki, jossa vähäeleiset ja selkeät, arkkitehtu-
uriltaan korkeatasoiset rakennushahmot yhdessä alueelle leimallisten 
kallioiden ja komeiden mäntyjen kanssa luovat omaleimaisen ja tun-
nistettavan elinympäristön.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 2.3.2017

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1277-00/17 (Myllymatkantie 1). 
Määräaika on 3.3.2017 mennessä.

Myllymatkantien varteen Myllypuroon suunnitellaan lisärakentamista. 
Korttelin 45135 tontilla 1 sijaitsevat kaksi kerrostaloa on tarkoitus pur-
kaa ja rakentaa tontille uusia asuinkerrostaloja. 

Rakennusvirastolla on Myllypurontien varressa kaksi koira-aitausta, joi-
den toivotaan säilyvän. Niiden uudelleen sijoittelua voidaan tutkia, mut-
ta etäisyys lähimpään asuinrakennukseen asettaa haasteita.

Asemakaavamuutoksesta aiheutuu kustannuksia kaupungille.

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
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Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 13.2.2017

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Asemakaavan muutoshakemus Vartiokylän tontille 45135/1, Myllymat-
kantie 1

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Avokallioita esiintyy tontin 
eteläosissa. Rakentamista kaavaillaan tontin pohjoisosiin, jonne maa-
kerrosten paksuus kasvaa. Geoteknisen osaston tietokannasta löytyy 
vain muutamia vanhoja pohjatutkimustuloksia tontin läheisyydestä. Lä-
himpien pohjavesihavaintojen mukaan pohjavesi sijoittuu noin 2…7 m 
syvyydelle maanpinnasta.

Lisätiedot
Markku Savolainen, vs. geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 315
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-011104

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Ted Apter m.fl. om en gemensam kanal för 
servicebegäran och felanmälan för fastigheter 

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 310, 311, 312 ja 315 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 313 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.
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Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 314 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen
 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
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 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-
sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
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 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

310, 311, 312 och 315 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

313 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärs-
tidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
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Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller 
 till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som 

söks 
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller 
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ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i be-
svärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssö-
kanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia 
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

ning över när besvärstiden har börjat 
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för be-
handlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överkla-
gade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsav-
gift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00
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3
BESVÄRSANVISNING

314 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av en kommunmedlem
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den 

markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som 

hör till dess verksamhetsområde.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista 
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt 
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns till-
gängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 

 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
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Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

  

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000

  

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut i vilket ändring söks
 på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas

 på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga fö-
reträdare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort be-
svären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för 
denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssö-
kanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
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 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-
ning över när besvärstiden har börjat

 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 
begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för be-
handling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltnings-
domstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssö-
kanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ären-
degrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i 
lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig 
och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
ordförande

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Silja Borgarsdottir Sandelin Osmo Soininvaara

Pia Kopra

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 06.11.2019.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 06.11.2019.

Antti Peltonen
hallintopäällikkö
förvaltningschef


